Side 2
stor risiko for at lave svidninger, så man kan gøde med f.eks. 5 kg kobberoxyklorid i kirsebær, og 2 kg i
buskfrugt.
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fælderne. Derfor anbefales det at opgøre skade ved høst. Skaden opgøres ved at knuse bærrene let og
putte dem i en sukkervandsopløsning i 10-20 minutter. Larverne kravler ud og vil være synlige i væsken.
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Mere information om overvågning af pletvingefrugtfluen og dens skader vil blive formidlet forud for
næste sæson i 2017.
Projektet ”Beredskab for den pletvingede frugtflue”
fortsætter i 2017.
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Buskfrugt

Mange buske har allerede tabt bladene, en naturlig følge af svampesygdomme. Generelt har buskene
dog været sunde ind i efteråret. Rent sygdomsmæssigt har det været et år, som ikke har budt på de store
udfordringer.

Efterårets opgaver

Hvis ikke det er gjort så sideklip buskene, knus grene, og sørg for plantagen er ren for ukrudt. Glyphosat kan
afskærmet bruges mod tidsler på nuværende tidspunkt.

